
Transformation af 
ledelseseffektivitet, ved 

hjælp af tillid

PRODUKTOVERSIGT
e ro ie  er den f rste hjerneforsknin s aserede ledelsesm lin , desi net til at afdække de otte n leomr der, som 
eviseli t er af rende faktorer, ift  at fremme tillid o  samar ejde, hos hi h performan e teams o  or anisationer

Tillid er transformationel i or anisatorisk kontekst, o  af rende for or anisatorisk s es med forandrin , i enhver 
virksomhed  irksomheder som er p  Tillid, er mere profita le  de viser et prod ktivitet, lavere 
medar ejderomsætnin , samt lavere omkostnin er for ndet med s dom  t dier har vist, at medar ejdere i 
tillids aserede k lt rer, oplever  

•   mindre tress    
•   mere ner i
•   st rre r ejds læde

•   t rre medar ejdertilfredshed
•   h jere rod ktivitet
•   mere nnovation i pro leml snin

FAKTORER
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en ledelsesmæssi e rolle, i op nin en af tillids aserede k lt rer, er f ndamental o  videnska eli  evist  edere er 
med til at ska e de rammer o  om ivelser, hvori personer investerer deres indsats, ener i o  kreativitet, til at r kke 
or anisationen i retnin en af dens m lsætnin er  e ro ie  er aseret p  mere end  rs forsknin , df rt af r  a l 

a , f rende hjerneforsker, o  en af de f rste forskere, til at nders e effekten af hormonet o to in, o  dets indvirknin  
p  menneskeli  tillid

HURTIGT OVERBLIK
•    aktorer
•    dfærds aserede sp r sm l
•   nlineadministration
•   eed a k fra elv edar ejdere, eller til æn eli  som rader m lin
•   nte reret med vort m lsætnin s  o  eval erin ss stem omentor  til at fa ilitere adfærds vaneændrin
•   ræver ertifi erin  

Anerkendelse 
Ros, anerkendelse og begejstring for individers 
indsats, fremskridt og præstationer.

Forventning

Vige
Opmuntring og tillid til individuel beslutningstagen; 
Opbakning om selvstændighed; Tolerance for 
fejltagelser.

Overlevering 
Yde støtte til selvstyring; Nyttiggørelse og udvikling af 
færdigheder og talent; Ansporing til selvledelse.

Åbenhed
Kommunikation af visioner, mål og fremskridt; 
Oprigtighed; Holde andre informeret; Værdsætte input.

Omsorg
Opbygning af samarbejdende relationer; 
Fremme teamwork og støtte; Hensynstagen. 

Investering
Coaching; Talentudvikling; Udnyttelse af andres styrker; 
Mobilisering af talent; Løbende opbakning om læring og 
udvikling.

Naturlighed
At være naturlig og oprigtig; Integritet og ærlighed; 
Standhaftighed i modgang og udfordringer; Villighed til at 
bede om hjælp.
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O E TOR EUROFORA DRI GSPLATFOR

EUROVIE  ERTIFI ERI G

NeuroView certificeringsprogrammet, er et timers forløb, som desuden kan leveres online, og som giver konsulenter 
og coaches, den fornødne træning i brugen af NeuroView Ledelsesmålingen, og neuro forandringsplatformen 
Momentor, sammen med deres coachees. Vores online certificeringsprogram, sker løbende, på forskellige tidspunkter, 
henover varierende tids oner.

Hvem er kurset or

HR professionelle, coaches, interne mentorer, konsulenter og ledere involveret i træning, coaching og feedback. 
Individer, som ønsker at blive mere effektive i deres coaching, såvel som at hjælpe andre i organisationen, med at yde 
skarpere coaching, finder dette certificeringsprogram særdeles værdifuldt og engagerende.

ABOUT ENVISIA

nvisia earnin  has een helpin  leaders, ons ltants and oa hes deliver real and lastin  ehavior han e in 
or ani ations for over  ears  The ompan s de ree feed a k assessments and online oal settin  tools 
mer e their e pertise in ps holo , te hnolo  and oa hin  to o er a omplete ehavior han e s stem  e 
invite o  to look aro nd o r e site at envisialearnin om or onta t s
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Momentor er en unik neuroforandringsplatform, baseret på den seneste videnskabelige research omkring 
adfærdsændring, og integrerbar med NeuroView. en giver brugeren et udførligt grundlag for at omsætte resultaterne 
fra NeuroView målingen, til håndgribelige udviklingsaktiviteter, for at opnå ønskede adfærdsændringer.

latformen giver brugerne mulighed for at definere, oprette og følge udviklingen, omkring deltagernes planlagte 
udviklingsmålsætninger. Man får adgang til handlingsplaner, relevante resursebiblioteker bøger, artikler, videoer etc.  
skræddersyet omkring at opnå udviklingsmæssige målsætninger, og holde fokus om sin professionelle udvikling.


